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organizačno-technického zabezpečenia referenda  
 

termín volieb  sobota 21. januára 2023   od 700   do  2200 

 

samosprávny celok obec  Okružná, 1. volebný okrsok 

štatutárny zástupca Vladimír Magač, starosta obce 

telefón  051 / 7942170,  mobil 0903 909 662 
 

 

1. 

volebný okrsok č. 1 obec Okružná 
 

volebná miestnosť  sála kultúrneho domu 

zapisovateľka Bruzdová Daniela 

telefón  051/7942 170  0944 563 662 
 

 

 ú l o h a zodpovedný termín 

1. 
vypracovať harmonogram organizačno - technického 

zabezpečenia referenda 
starosta  

2. 
vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných 

miestností 
starosta do 10.11.2022 

3. 
určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno-

technické zabezpečenie referenda 
starosta do 16.11.2022 

4. vymenovať zapisovateľa OVK starosta do 16.11.2022 

5. 

zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce emailovú adresu na doručenie oznámenia 

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej 

komisie 

starosta do 16.11.2022 

6. doplnenie chýbajúcich členov OVK menovaním starosta do 25.11.2022 

7. 
Prijímať žiadosti o voľbu poštou v referende voličov, 

ktorí majú trvalý pobyt na území obce 
starosta do 02.12.2022 

8. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie OVK starosta do 05.12.2022 

9. 

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie 

hlasovacieho preukazu 

starosta do 09.12.2022 

10. 

Zaregistrovať obec na elektronické spracovanie 

výsledkov referenda prostredníctvom registračného 

formulára Štatistického úradu SR 

zapisovateľ do 15.11.2022 
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11. 

Zaslať hlasovací lístok, návratnú obálku, obálku na 

hlasovanie a poučenie o spôsobe hlasovania voličom, 

ktorí majú trvalý pobyt na území obce a požiadali 

o voľbu poštou 

zapisovateľ do 17. 12.2022 

12. 

Zabezpečiť pre OVK technické vybavenie a pripojenie 

na internet za účelom elektronického vyhotovenia 

a zaslania zápisnice 

starosta do 22.12.2022 

13. 
doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste 

konania volieb 
starosta do 27.12.2022 

14. 
Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich 

evidenciu  
zapisovateľ do 05.01.2023 

15. 
Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce 

a viesť ich evidenciu 
zapisovateľ do 20.01.2023 

16. 

zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti  

 volebná schránka stála i prenosná 

 zásteny v dostatočnom počte 

 označenie volebnej miestnosti 

 štátny znak a vlajka 

starosta 20.01.2023 

16. 

odovzdanie OVK 

 dvoch rovnopisov zoznamy voličov 

 hlasovacích lístkov a obálok 

 doručené návratné obálky 

starosta 
21.01.2023 

   

 

 
 

OVK 
21.01.2023 

700 - 2200 

   18. 

zabezpečiť doručenie zápisnice OVK okresnému 

úradu 
 

      starosta 

Do troch dní po 

podpísaní 

zápisnice OVK 

19. 
prevziať od OVK do úschovy dokumenty z referenda 

 
obec 

po ukončení práce 

OVK  

 

v Okružnej dňa 10.11.2022 

 
 

______________________________ 
              Vladimír Magač ,  starosta obce 

pozn. :   OVK  - okrsková volebná komisia 


